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                                                              BASHKIA MALIQ 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

                 Maliq më 20.09.2022 

Për  OPERATORIN EKONOMIK  “ Nika“  shpk     

NIPT-i: J76705047U 

Adresa : Shkoder Lagjia Vasil Shanto,bulevardi Skendebeu,godine 8-kateshe kati i 1  

Procedura e prokurimit: : Proçedure e Hapur /Punë/Sistem elektornik 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-38977-08-16-2022 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndërtim stacion pompimi Vreshtas + linja” 

Afati i kontratës: 6 muaj     

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.114 datë 22.08.2022 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 
 

1. Bashkim Operatorësh Ekonomik  “IDK KONSTRUKSION” shpk dhe “T&XH” shpk 

“IDK KONSTRUKSION” 

 -Adresa: Tirane, Vorë Autostrada Tiranë-Durrës, Km.12, Rruga Zaja, Kodër Bërxullë. 

-NIPT-I : K51408016J 

“T&XH” 

-Adresa: Durrës, Rr.Kongresi Manastirit, ZK 8514, Pasuria nr.1/432, Hyrja -1 

-NIPT-I : L72121504I 

-Vlera  e ofertës: 37,861,551.52 (tridhjetë e shtatë milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e 

pesëqind e pesëdhjetë e një pikë pesëdhjetë e dy) lekë pa tvsh 

2.Operatori Ekonomik  “LTE CONSTRUCTION” shpk 

-Adresa: Tiranë, Kashar, Rruga 3 Dëshmorët, godinë banimi dhe shërbimi 1,2,5,8 dhe 11 kate me 2 

kat parkimi nëntokë në pronë të shoqërisë Lloxhall 

-NIPT-I : L78006801F 

-Vlera  e ofertës: 38,185,030 (tridhjetë e tetë milion e njëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e tridhjetë) 

lekë pa tvsh 

3.Operatori Ekonomik  “INFINIT” shpk 

-Adresa: Korçë, Hudënisht, Fshati Mëmëlisht, poligoni parafabrikat Guri i Kuq, ambjent me nr 

pasurie 731/45, zona kadastrale 2648 

-NIPT-I : J74304623M 

-Vlera  e ofertës: 39,559,452.8 (tridhjetë e nëntë milion e pesëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e 

katërqind e pesëdhejtë e dy pikë tetë) lekë pa tvsh 

4.Operatori Ekonomik  “NIKA” shpk 

-Adresa: Shkodër, Lagjia Vasil Shanto, Bulevardi Skënderbeu, godina 8-katëshe, Kati I-rë, Zona 

kadastrale  8593, Nr pasurie 5/587 

-NIPT-I : J76705047U 

-Vlera  e ofertës: 39,708,355.8 (tridhjetë e nëntë milion e shtatëqind e tetëmijë e treqind e 

pesëdhjetë e pesë pikë tetë) lekë pa tvsh 

5. Operatori Ekonomik  “INA” shpk & Operatori Mbështetës “Orest Potka” person fizik 
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“INA” shpk 

 -Adresa: Tiranë, Rruga Besim Imami, Myslym Shyri, mbrapa karburantit 

-NIPT-I : J61814009W 

“Orest Potka” person fizik 

-Adresa: Korçë, Bulgarec, Lagjia periferike, Rruga Nacionale Korçë-Pogradec, Km.3, Zona 

Kadastrale 1310 

-NIPT-I : L83915003N 

-Vlera  e ofertës: 40,261,862 (dyzetë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e një mijë e tetëqind e 

gjashtëdhjetë e dy) lekë pa tvsh 

6.Bashkim Operatorësh Ekonomik  “SPARTAK S.A” shpk & “AVDULI” shpk 

“SPARTAK S.A” 

 -Adresa: Korçë, Bilisht, Devoll, Rruga 5 Maj, tek kullat binjake, Bilisht. 

-NIPT-I : K07014610W 

“AVDULI” 

-Adresa: Vlorë, Lagjia 10 korriku, Rruga Perlat Rexhepi, Objekt 3-katësh, nr.4, Kati 1 

-NIPT-I : J66703306O 

-Vlera  e ofertës: 42,391,552.12 (dyzetë e dy milion e treqind e nëntë dhjetë e një mijë e pesëqind e 

pesëdhjetë e dy pikë dymbëdhjetë) lekë pa tvsh 

7.Operatori Ekonomik  “ASI-2A CO” shpk 

-Adresa: Fier, Fier, FIER, Rruga Skënderbeu, Lagjia Bishanake, pallati nr.18, hyrja nr.6 

-NIPT-I : K53002402C 

-Vlera  e ofertës: 42,578,054 (dyzetë e dy milion e pesëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e pesëdhjetë e 

katër) lekë pa tvsh 

8.Operatori Ekonomik  “REJ” shpk 

 -Adresa: Zogu I Zi, Tiranë 

-NIPT-I : J93711608Q 

-Vlera  e ofertës: 43,642,964 (dyzetë e tre milion e gjashtëqind e dyzetë e dy mijë e nëntëqind e 

gjashtëdhjetë e katër) lekë pa tvsh 

9.Operatori Ekonomik  “XHENGO” shpk& Operatori Mbështetës “CURRI”  shpk 

“XHENGO” 

-Adresa: Rruga Don Gjon Buzuku, Lagjia 5, Korçë 

-NIPT-I : J64103171M 

“CURRI” 

 -Adresa: Njësia Administrative Nr.10, Rruga Kajo Karafili, H.4, Ap.3 

-NIPT-I : J67902718S 

-Vlera  e ofertës: 44,562,615 (dyzetë e katër milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e 

gjashtëqind e pesëmbëdhjetë) lekë pa tvsh 

10.Operatori Ekonomik  “2N” shpk 

 -Adresa: Rruga Demokracia, Paskuqan, Fushë, Pallati.2, Kati.1, Tiranë 

-NIPT-I : L31615017L 

-Vlera  e ofertës: 45,896,914 (dyzetë e pesë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e 

nëntëqind e katërmbëdhjetë) lekë pa tvsh 

11.Operatori Ekonomik  “SARDO” shpk 

 -Adresa: Lagjia Apollonia, Rruga Jakov Mile, Fier 

-NIPT-I : K13120402W 

-Vlera  e ofertës: 47,745,566 (dyzetë e shtatë milion e shtatëqind e dyzetë e pesë mijë e pesëqind e 

gjashtedhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh 

12.Operatori Ekonomik  “PEPA GROUP GROUP” shpk 

 -Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, km 6, rruga dytësore Iliria Kashar Tiranë (AL). 

-NIPT-I : L42215009L 
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-Vlera  e ofertës: 48,924,433 (dyzetë e tetë milion e nëntëqind e njëzetë e katër mijë e katerqind e 

tridhjete e tre) lekë pa tvsh 

13.Operatori Ekonomik  “SARK” shpk 

-Adresa: Fier, Lagjia “8 Shkurti” Rruga Skënderbej, Rajoni nr.3, përballë supermarket Lalaj 

-NIPT-I : K52531415H 

-Vlera  e ofertës: 49,696,301 (dyzetët e nëntë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e e 

treqind e një) lekë pa tvsh 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1.Bashkim Operatorësh Ekonomik  “IDK KONSTRUKSION” shpk dhe “T&XH” shpk me 

ofertë: 37,861,551.52 (tridhjetë e shtatë milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e pesëqind e 

pesëdhjetë e një pikë pesëdhejtë e dy) lekë pa tvsh 

- Nuk plotëson kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit të kërkuara në DST me objekt: 

“Ndërtim stacion pompimi Vreshtas + linja”  

-Formulari i ofertës ekonomike nuk përputhet me perventivin e paraqitur. 

2. Operatori Ekonomik “LTE CONSTRUCTION” shpk me ofertë: 38,185,030 (tridhjetë e tetë 

milion e njëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e tridhjetë) lekë pa tvsh 

- Nuk plotëson kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit të kërkuara në DST me objekt: 

“Ndërtim stacion pompimi Vreshtas + linja”  

-Mungon punonjësi i kualifikuar elektricist dhe 2 punonjës të kualifikaur muratorë. 

- Operatori ekonomik nuk ka paraqitur akt - mareveshjen me prodhuesin/distributorin e shitjes, te 

firmosur perpara noterit, per furnizimin me Elektropompe Centrifugale  (te specifikuar ne 

preventivin e punimeve), ku te specifikohet se ne rast te shpalljes fitues ne proceduren e prokurimit 

operatori ekonomik do te furnizohet me Elektropompe Centrifugale  gjate periudhes te realizimit te 

kontrates.  

Operatori ekonomik do te paraqese vetedeklarim se prodhuesi eshte konform sistemeve te 

menaxhimit te cilesise dhe ne rast se operatori ekonomik shpallet fitues  do te paraqese çertifikaten 

ISO 9001: 2015 (Per sistemin e menaxhimit te cilesise) 

3. Operatori Ekonomik “INFINIT” shpk me ofertë: 39,559,452.8 (tridhjetë e nëntë milion e 

pesëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e pesëdhejtë e dy pikë tetë) lekë pa tvsh 

- Nuk plotëson kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit të kërkuara në DST me objekt: 

“Ndërtim stacion pompimi Vreshtas + linja”  

-Opeartori Ekonomik ka tejkaluar vlerën e fondit limit për paisjen. 

4. Bashkim Operatorësh Ekonomik  “SPARTAK S.A” shpk & “AVDULI” shpk 

me ofertë: 42,391,552.12 (dyzetë e dy milion e treqind e nëntë dhejtë e një mijë e pesëqind e 

pesëdhjetë e dy pikë dymbëdhjetë) lekë pa tvsh 

- Nuk plotëson kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit të kërkuara në DST me objekt: 

“Ndërtim stacion pompimi Vreshtas + linja”  

-Operatori Ekonomik”SPARTAK S.A” sipas përqindjes së bashkëpunimit nuk ka paraqitur punë të 

ngjashmë, certefikatat ISO dhe vetedeklarimin se prodhuesi eshte konform sistemeve te menaxhimit 

te cilesise dhe ne rast se operatori ekonomik shpallet fitues  do te paraqese çertifikaten ISO 9001: 

2015 (Per sistemin e menaxhimit te cilesise) 

5. Operatori Ekonomik “PEPA GROUP GROUP” shpk me ofertë: 48,924,433 (dyzetë e tetë 

milion e nëntëqind e njëzetë e katër mijë e katerqind e tridhjete e tre) lekë pa tvsh 

- Nuk plotëson kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit të kërkuara në DST me objekt: 

“Ndërtim stacion pompimi Vreshtas + linja”  

-Preventivi i paraqitur tejkalon vlerën e fondit limit për punimet e ndërtimit. 
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Ofertat e kualifikuara  :  

1. Operatori Ekonomik  “NIKA” shpk 

2. Operatori Ekonomik  “INA” shpk & Operatori Mbështetës “Orest Potka” person fizik 

3. Operatori Ekonomik  “ASI-2A CO” shpk 

4. Operatori Ekonomik  “REJ” shpk 

5. Operatori Ekonomik  “XHENGO” shpk& Operatori Mbështetës “CURRI”  shpk 

6. Operatori Ekonomik  “2 N” shpk 

7. Operatori Ekonomik  “SARDO” shpk 

8. Operatori Ekonomik  “SARK” shpk 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomik “Nika” shpk me 

NIPT: J76705047U dhe adresë: Shkodër , Rruga Vasil Shanto, Bulevardi Skenderbeu , godinë 8-

katshe,kati I-rë, se oferta e paraqitur,me një vlerë të përgjithshme 39,708,355.8 (tridhjetë e nëntë 

milion e shtatëqind e tetëmijë e treqind e pesëdhjetë e pesë pikë tetë) lekë pa tvsh. pikët totale të 

marra  [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme.   

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  Ligjit Nr. 

162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

 

 

 

 

 

[Titullari i autoritetit kontraktor] 

KRYETARI I BASHKISË 

GËZIM TOPÇIU 

___________________ 


